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Cidade
EM QUASE DOIS ANOS

A Tarifa de Contingência com-
pleta dois anos na próxima se-
gunda-feira. Durante o período,
entre dezembro de 2015 e outu-
bro deste ano, houve uma redu-
ção média de 17,70% no consu-
mo de água em Fortaleza e sua
Região Metropolitana (RMF)
quando comparado com o pri-
meiro semestre de 2014 - perío-
do anterior ao agravamento da
crise hídrica. Até o momento, a
meta de 20% de economia não
foi atingida. O melhor resultado
foi registrado em outubro passa-
do, quando chegou a 16,75% do
estipulado. A Tarifa de Contin-
gência faz parte do Plano de Se-
gurança Hídrica do Estado.

Desde que foi implantada a
tarifa, a Companhia de Água e
Esgoto do Ceará (Cagece) arre-
cadou R$ 110 milhões, valor re-
ferente às multas pagas por qua-
se meio milhão de clientes – 487
mil (247 mil em 2016 e 240 mil
até o décimo mês de 2017). Des-
se total, já foram investidos R$
83,5milhõesemaçõesdecomba-
te às perdas de água e obras de
segurança hídrica, sendo R$
43,6 milhões entre 2016 e 2017
com as ações de combate às per-
das de água, incluindo o traba-
lho de caça-vazamentos e outras
as medidas para identificação e
retirada de fraudes na rede de
abastecimento.

Outros R$ 39,7 milhões fo-
ram aplicados em obras de segu-
rançahídrica,quevãodesdeme-
lhorias nos sistemas de abasteci-
mento de água em municípios
da RMF até a implantação de
projetos e medidas previstas no
Plano de Segurança Hídrica da
RMF. Entre as obras de maior
porte,estãoaconstruçãodaEsta-
ção de Recirculação da Água de
Lavagem dos Filtros da Estação
de Tratamento de Água Gavião

(EtaGavião) e o Sistemade Cap-
tação Pressurizada da Água do
mesmo açude.

CercadeR$18,4milhões,pro-
venientesdatarifaforaminvesti-
dos para realização destas duas
últimas ações na Eta Gavião.
Além disso, o recurso também é
utilizado para realizar melho-
rias nos sistemas de abasteci-
mento de água das cidades me-
tropolitanas.

Na avaliação do presidente
daCompanhiadeGestãodosRe-
cursos Hídricos do Ceará (Co-
gerh), João Lúcio Farias, a im-
plantação da Tarifa de Contin-
gência foi fundamental não só
naconscientizaçãourgente ene-
cessária em economizar água,
como ajudar no controle racio-
nal do recurso. “Estamos quase
chegando a meta de 20%. Se a
gente comparar com o que era
antes gasto pela população da
Capital e municípios da RMF,
isso sinaliza que a decisão foi
correta e tem sido importante

para manter o abastecimento”,
salienta,acrescentandoqueapo-
pulação já deu provas de que
estácolaborando. “Só para seter
ideia,a Organização Mundial da
Saúde (OMS) preconiza média
de 150 litros de água diários por
habitante. Temos hoje, média
de 96 litros diário por pessoa em
Fortaleza e outros municípios”.

Positivo

João Lúcio também avalia como
positivo o destino dos recursos
das multas de quem não conse-
guiudiminuiroconsumo,princi-

palmente em relação ao comba-
te às perdas e fraudes, com per-
centual alcançado 35% da água
tratada. “A Tarifa faz parte das

dezaçõesparaaRMF,entreelas,
a captação de água subterrânea
e aproveitamento do Açude Ma-
ranguapinho. Em três anos, fo-

ram cavados mais de 4,5 mil po-
ços no Estado. Então, esse con-
junto tem nos permitido geren-
ciar melhor os recursos hídri-
cos”. A Tarifa de Contingência
foi implantada no final de 2015
comoformadeestimularapopu-
lação de Fortaleza e de mais 17
municípios da RMF a reduzir o
consumo hídrico. O mecanismo
tem gerado bons números com
relação à economia de água.

Somente no mês de outubro
de2017,apontaaCagece,conse-
guiu-se economizar 16,75% no
volume de água consumido por
ligação, a partir da tarifa, o sufi-
ciente para abastecer Fortaleza
durante um mês. O volume eco-
nomizado em 2017 foi de 13
milhões de metros cúbicos de
água (m³). A RMF consome, em
média, 10,6 milhões de m³.

Mudança

Deacordocomosuperintenden-
te Comercial da Cagece, Agosti-
nho Moreira, isso significa que a
medidatemajudadoamodificar
aformacomoapopulaçãoconso-
me água. “As pessoas estão mu-
dando os hábitos de consumo e
dificilmente voltarão aos costu-
mes antigos, mesmo quando a
tarifa deixar de ser aplicada”,
acredita Moreira.

Logoquandocomeçouavigo-
rar, a Tarifa de Contingência ti-
nha meta de redução do consu-
mo em 10%. Mas, em agosto de
2016, o Governo do Ceará apre-
sentou o Plano de Segurança
Hídrica da RMF com onze ações
para minimizar os efeitos da se-
ca em todo o Estado. A revisão
da tarifa estava entre as ações e,
comoavaldaAgênciaRegulado-
ra de Serviços Públicos Delega-
dos do Estado do Ceará (Arce), a
meta passou para 20%.
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DOMINGO

Igreja promove a
Festa da Vida

� Grupos e pastorais da Igreja
Católica, movimentos de
outras igrejas e da sociedade
civil participam da 9ª Festa da
Vida na Arquidiocese de
Fortaleza, neste domingo, das
10 às 17 horas, na Praça Farias
Brito, em frente à Igreja Nossa
Senhora das Dores, na
Avenida Bezerra de Menezes,
no Bairro Otávio Bonfim.
Neste ano, a Festa tem por
lema “Cuidar da criação é
defender a vida”.

Vila das Artes abre inscrições

TEATRO.AEscolaPúblicadeTeatrodaViladasArtes

iniciou,ontem,oprocessode inscriçãoparaaoficina “O

AtoreaRua–PoéticasdoSujeito”, comMurilloRamos

Planejamento para a Praia de Iracema

ESTORIL.OprefeitoRobertoCláudioapresenta,hoje, às

17h,noEstoril, oPlanejamentoEstratégicodaPraiade

Iracema.Serãoapresentadasaspropostasdefinitivas

ATÉ SÁBADO

Campanha Natal Sem
Fome recebe doações

� A doação de alimentos não
perecíveis à Campanha Natal
Sem Fome acontece até este
sábado. A ação visa arrecadar
cestas básicas e entregá-las às
famílias inscritas nos comitês
da Ação da Cidadania em 18
estados do Brasil. Para doar,
basta acessar o site
www.natalsemfome.org.br,
canal por onde as doações
podem ser feitas e ainda lista
todos os postos de coleta
disponíveis no País.
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LÊDA GONÇALVES

Repórter

RESSARCIMENTO

Família de Lara e escola
chegam a um acordo

� A família da estudante
transexual Lara e a Escola
Educar Sesc chegaram a acordo,
ontem, sobre o ressarcimento
dos danos sofridos pela aluna
que teve negada sua matrícula
para o ano letivo de 2018. Ficou
definido que a Educar Sesc vai
custear a educação da
adolescente, incluindo material
escolar e fardamento completo,
até o fim do Ensino Médio em
instituição a ser escolhida
pelos pais de Lara.

SITUAÇÃO

Evolução 
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FONTE: CAGECE - DADOS ATÉ OUTUBRO/2017 

Para saber mais sobre como funciona a tarifa de contingência, a Cagece disponibilizou na internet um guia explicativo 

sobre o mecanismo. O material pode ser acessado através do portal da empresa - (www.cagece.com.br).  

Outras informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento, através do telefone 0800.275.0195, ou 

nas lojas de atendimento da Cagece.


